
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met veel plezier stellen wij je voor aan: 
 

Gastouder Wendy 
 
 
Woonplaats: 
Bunschoten 
 
Opvangdagen: 
Maandag t/m vrijdag 
(in overleg zaterdag en zondag ook mogelijk) 
 
Gastouderbegeleider:  
Annelien den Otter 
06-16002822 
Annelien@gastouderbureausproet.nl 

 
 
 
Het gezin 
Wendy woont samen met haar man Remco (1979) en hun vier kinderen Kyra (2003), 
Shienna (2006), Nick (2007) en Linn (2009) in een leuke wijk in Bunschoten. 
De honden Soof en Co maken het gezin helemaal compleet. Tijdens de opvang blijven de 
honden in een aparte ruimte.  
 
 
 
Werkervaring 
Na jarenlang haar eigen pedicuresalon te hebben gehad een in een viszaak te hebben 
gewerkt, besloot ze in 2020 haar hart te volgen. Naast haar werk ving zij al, sinds de 
geboorte van Kyra, de kinderen van familie en vrienden op.  
Dat vond ze altijd al geweldig en na een gesprek met een vriendin die ook gastouder is, 
besloot ze ook zelf de opleiding tot gastouder te gaan doen.  
 
 
 
 
 



 

  

 
 
Wendy’s opvang 
Op loopafstand van Wendy’s huis bevindt zich een speeltuin, waar zij en de kinderen veel 
te vinden zijn. Wendy wandelt en fietst veel met de kinderen, ook naar het natuurpark in 
de buurt. Met mooi weer wordt er gepicknickt en heerlijk gespeeld. 
Binnenshuis knutselt Wendy graag met de kinderen, spelen ze spelletjes en is er alle 
gelegenheid om vrij te spelen. Iedere dag zorgt Wendy ook voor voldoende rust. Relaxen, 
snoozen, een boekje lezen of een dutje doen. Even geen prikkels, daar zorgt Wendy dan 
voor.  
 
In haar opvang heeft Wendy veel oog voor het feit dat de eerste levensjaren van kinderen 
bepalend zijn voor de rest van hun leven. Zij geeft kinderen dan ook alle ruimte om zich te 
ontplooien en bij haar mogen ze zijn wie ze zijn.  
Geborgenheid vindt zij ook erg belangrijk en daar zorgt ze voor door rust en regelmaat te 
bieden (voorspelbaarheid voor het kind), maar ook door haar warme persoonlijkheid.  
 
Er is veel mogelijk bij Wendy. Ze is flexibel en kinderen mogen altijd mee-eten.  
In overleg is ook opvang op zaterdag en zondag mogelijk.  
 
Om deze flexibiliteit te kunnen bieden is goed overleg en contact met ouders van belang. 
Wendy zal regelmatig de opvang met ouders bespreken.  

 
Wat wij vinden van Wendy 
Wendy is een enthousiaste, lieve en warme vrouw. Door haar grote gezin weet ze hoe ze 
met een groep kinderen om kan gaan en hoe de dynamiek kan zijn. Ze heeft oog voor 
ieder kind en communiceert duidelijk.  


